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οσύνης στο Γενικό Γραμματέα, στους Προϊστα−
μένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και
Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουρ−
γείου Δικαιοσύνης και στους Προϊσταμένους των
περιφερειακών υπηρεσιών αυτού» (ΦΕΚ 842 Β΄)
όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί
με τις υπ’ αριθμ. 82834/2005 (ΦΕΚ 1304 Β΄) και
101266/24.10.2005 (ΦΕΚ 1490 Β΄) όμοιες. ...................... 9
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Σύσταση τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης
και Παραλαβής του έργου του Συμβούλου για
παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στη
Δ/Α ΚΠΣ και η εκπόνηση μελέτης Οδηγού Ορ−
γάνωσης Προγραμμάτων Αναβάθμισης του
Αστικού Περιβάλλοντος σε επιλεγμένες περι−
οχές με Ενίσχυση Δράσεων Αστικής Ανάπλα−
σης Όψεων των Κτηρίων και μηχανισμούς που
εγγυώνται ταχείς και αποτελεσματικούς ρυθ−
μούς υλοποίησης στα πλαίσια των Περιφερει−
ακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Γ΄
Κ.Π.Σ. 2000−2006. ...............................................................
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Συμπλήρωση και τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 56568/
28.5.2004 απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δικαι−

Αριθμ. 3241/ΕΥΣ 752
(1)
Σύσταση τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και
Παραλαβής του έργου του Συμβούλου για παρο−
χή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στη Δ/Α ΚΠΣ
και η εκπόνηση μελέτης Οδηγού Οργάνωσης Προ−
γραμμάτων Αναβάθμισης του Αστικού Περιβάλλο−
ντος σε επιλεγμένες περιοχές με Ενίσχυση Δρά−
σεων Αστικής Ανάπλασης Όψεων των Κτηρίων και
μηχανισμούς που εγγυώνται ταχείς και αποτελεσμα−
τικούς ρυθμούς υλοποίησης στα πλαίσια των Περι−
φερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Γ΄
Κ.Π.Σ. 2000−2006.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).
2. Το π.δ. 178/2000 (ΦΕΚ 165/Α/14.7.2000) «Περί Ορ−
γανισμού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας», όπως
ισχύει.
3. Το π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνι−
κής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικο−
νομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 57/Α/21.3.2002).
4. Το ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και
έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες
διατάξεις», (ΦΕΚ 251/Α/14.11.2000), όπως τροποποιήθη−
κε και ισχύει.
5. Το π.δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοή−
θειας − στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πό−
ρων» (ΦΕΚ 3/Α/14.1.2002).
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6. Την υπ’ αριθμ. 38243/ΔΙΟΕ 922/28.9.2004 απόφαση
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για την Κα−
τάργηση Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας (ΦΕΚ 1496/
Β/6.10.2004).
7. Την υπ’ αριθμ. 35256/17.10.2001 (ΦΕΚ 1352/Β/17.10.2001)
κοινή υπουργική απόφαση για τη Σύσταση Ειδικής Υπη−
ρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής των επιχειρησια−
κών προγραμμάτων, όπως τροποποιήθηκε και σήμερα
ισχύει.
8. Την υπ’ αριθμ. 42281/ΕΥΣ 9815/14.11.2005 απόφαση
για την ανάθεση του έργου «παροχή υπηρεσιών τεχνι−
κής υποστήριξης προς τη ΔΑ ΚΠΣ με αντικείμενο την
ταχεία υλοποίηση δράσεων αστικής ανάπλασης όψεων
των κτηρίων και εκπόνηση εμπειρογνωμοσύνης με θέμα:
«Οδηγός Οργάνωσης Προγραμμάτων Αναβάθμισης του
Αστικού Περιβάλλοντος σε επιλεγμένες περιοχές με
Ενίσχυση Δράσεων Αστικής Ανάπλασης Όψεων των
Κτηρίων και μηχανισμούς που εγγυώνται ταχείς και
αποτελεσματικούς ρυθμούς υλοποίησης στα πλαίσια
των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του
Γ΄ Κ.Π.Σ. 2000−2006».
9. Την από 15.11.2005 υπογραφείσα σύμβαση ανάθεσης
στην εταιρεία με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Εταιρεία
Δήμου Αθηναίων» Α.Ε. του έργου που αναφέρεται στο
ανωτέρω θέμα, αποφασίζουμε:
1. Τη συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και
Παραλαβής του έργου του Συμβούλου για παροχή υπη−
ρεσιών τεχνικής υποστήριξης στη Δ/Α ΚΠΣ και εκπόνη−
ση Οδηγού Οργάνωσης Προγραμμάτων Αναβάθμισης
του Αστικού Περιβάλλοντος σε επιλεγμένες περιοχές
με Ενίσχυση Δράσεων Αστικής Ανάπλασης Όψεων των
Κτηρίων με μηχανισμούς που εγγυώνται ταχείς και
αποτελεσματικούς ρυθμούς υλοποίησης στα πλαίσια
των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
του Γ΄ Κ.Π.Σ. 2000−2006, αποτελούμενη από τους κά−
τωθι:
• Κουκολιά Κων/νο, Προϊστάμενο της Ε.Υ.Σ., ως πρό−
εδρο,
• Δημοπούλου Μαρία, Στέλεχος της Ε.Υ.Σ., ως μέ−
λος,
• Ιακωβίδη Δημήτριο, Στέλεχος της Ε.Υ.Σ.Σ.Α.Α.Π, ως
μέλος,
Γραμματειακή υποστήριξη στην Επιτροπή, θα πα−
ρέχουν η Χαραλαμποπούλου Ματίνα και ο Λυπιρίδης
Ιωάννης.
2. Το έργο της Επιτροπής Παρακολούθησης και Πα−
ραλαβής συνίσταται:
• στην παρακολούθηση του έργου του συμβούλου
• στην παραλαβή των παραδοτέων σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην απόφαση ανάθεσης του έργου και
στην υπογραφείσα σύμβαση.
3. Η αμοιβή των μελών της ανωτέρω Επιτροπής και της
Γραμματείας θα καθορισθούν με απόφαση του Υπουρ−
γού Οικονομίας και Οικονομικών, σύμφωνα με το άρθρο
17 § 2γ του νόμου 3205/2003.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2006
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

Αριθμ. Υ10β/Γ.Π. 120742/05
(2)
Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων
της Κεντρικής Υπηρεσίας της Δ.Υ.ΠΕ. Ηπείρου για το
Α΄ εξάμηνο του 2006.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξείς του ν. 3205/2003 αρθ. 16.
2. Τις διατάξεις του νόμου 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατά−
ξεις».
3. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης των υπαλ−
λήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Δ.Υ.ΠΕ. Ηπείρου,
λόγω των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών.
4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή θα προ−
κληθεί δαπάνη ύψους εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων
εκατόν είκοσι επτά ευρώ (74.127 €) η οποία θα βαρύνει
το προϋπολογισμό της Δ.Υ.ΠΕ. Ηπείρου.
5. Το υπ’ αριθμ. Δ2/9131/10.11.2005 έγγραφο της ΔΥΠΕ
Ηπείρου, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση σαράντα
δύο (42) υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας της
Δ.Υ.ΠΕ. Ηπείρου και μέχρι δεκαπέντε χιλιάδες εκατό
είκοσι (15.120) ώρες από 1.1.2006 έως 30.6.2006.
Η απασχόληση των παραπάνω υπαλλήλων κρίνεται
αναγκαία καθώς θα καλύψει ανάγκες όπως α) συντονι−
στικές δραστηριότητες και ενημερωτικές συναντήσεις
−σεμινάρια στα στελέχη όλων των δομών της Περιφέ−
ρειας, β) μετακινήσεις εκτός έδρας των υπαλλήλων της
υπηρεσίας, γ) εξυπηρέτηση των αναγκών του γραφείου
του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Δ.Σ., του Νοσηλευ−
τικού και του Επιστημονικού Συμβουλίου της Δ.Υ.ΠΕ. και
δ) συλλογή, επεξεργασία και αποστολή στοιχείων που
ζητούνται από τα Υπουργεία, την Πολιτική Ηγεσία κ.τ.λ.
Η υπερωριακή απασχόληση των παραπάνω υπαλλή−
λων θα πραγματοποιείται από Δευτέρα έως Παρασκευή
από 15.00 έως 20.00.
Υπεύθυνος υπάλληλος για την παρακολούθηση και
τον έλεγχο της πραγματικής υπερωρίας θα είναι ο Δι−
οικητής της Δ.Υ.ΠΕ., Ιωάννης Σαββίδης.
Η δαπάνη που προκύπτει από την ανωτέρω υπερωρια−
κή απασχόληση δεν υπερβαίνει το ύψος της εγγεγραμ−
μένης πίστωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2006 .
Η απόφαση ισχύει ένα μήνα πριν από τη δημοσίευσή
της σε φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2006
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ

F
Αριθμ. 85042/593
(3)
Συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής στο Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθε−

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ Α98.)
2. Τις διατάξεις του π.δ. 402/1988 «Οργανισμός Υπουρ−
γείου Γεωργίας» όπως ισχύει σήμερα.
3. Τις διατάξεις του π.δ. 202/2004 «Διορισμός Υπουρ−
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ 176/Α/
23.9.2004.
4. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του π.δ. 98/2004
(ΦΕΚ 69 Α΄/3.3.2004) «Ίδρυση και λειτουργία των ζω−
ολογικών κήπων» σε συμμόρφωση προς την Οδηγία
1999/22/ΕΚ του Συμβουλίου.
5. Την υπ’ αριθμ. Υ 132/11.10.2004 απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό»
(ΦΕΚ 1533/Β/14.10.2004).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 258, παρ. 3γ του π.δ.
86/1969.
7. Το από 6.12.2005 Ενημερωτικό Σημείωμα της Διεύ−
θυνσης Αισθητικών Δασών Δρυμών και Θήρας.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
1. Συγκροτούμε τριμελή Γνωμοδοτική Επιτροπή, απο−
τελούμενη από ένα Δασολόγο της Γενικής Διεύθυνσης
Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και ΦΠ, ένα Κτη−
νίατρο της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής και ένα
Ιχθυολόγο της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας, με τους
αντίστοιχους αναπληρωτές τους.
2. Μέλη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής ορίζουμε κατά
σειρά τους:
Α) Το Δασολόγο Γεώργιο Νίπη, υπάλληλο της Διεύθυν−
σης Αισθητικών Δασών Δρυμών και Θήρας της Γενικής
Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και ΦΠ ως
τακτικό μέλος με αναπληρωτή του το Δασολόγο Ευάγ−
γελο Σακελλαρίδη υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης.
Β) Την Κτηνίατρο Χρυσούλα Δηλέ, υπάλληλο της Διεύ−
θυνσης Κτηνιατρικής Αντίληψης Φαρμάκων και Εφαρμογών,
της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής ως τακτικό μέλος,
με αναπληρώτριά της την Κτηνίατρο Αναστασία Αρβανίτη
υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης.
Γ) Την Ιχθυολόγο Ισιδώρα Καραμπούλα, υπάλληλο
της Διεύθυνσης Υδατοκαλλιεργειών και Εσωτερικών
Υδάτων, της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας ως τακτικό
μέλος, με αναπληρώτριά της την Ιχθυολόγο Αναστασία
Παπαγιάννη υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης.
Καθήκοντα προέδρου της Επιτροπής θα εκτελεί ο
Δασολόγος Γεώργιος Νίπης με αναπληρωτή του το
Δασολόγο Ευάγγελο Σακελλαρίδη.
Καθήκοντα Γραμματέα της Επιτροπής θα εκτελεί ο
Γεώργιος Χανδρινός, υπάλληλος της Διεύθυνσης Αι−
σθητικών Δασών Δρυμών και Θήρας της Γενικής Διεύ−
θυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και ΦΠ με
αναπληρωτή του την Ελένη Τσιαμποκάλου, υπάλληλο
της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.
3. Έργο της Επιτροπής είναι ο καθορισμός του σημα−
ντικού ή μη αριθμού των ζώων ή ειδών που απαιτείται,
προκειμένου μία μόνιμη εγκατάσταση, στην οποία φυ−
λάσσονται ή πρόκειται να φυλάσσονται ζώα άγριων ειδών
για να επιδεικνύονται στο κοινό, να ενταχθεί στην κατη−
γορία των ζωολογικών κήπων ή των εκθέσεων ζώων αντί−
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στοιχα. Για τον καθορισμό του σημαντικού ή μη αριθμού,
λαμβάνονται υπόψη από την Επιτροπή, τα προβλεπόμενα
στην παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 98/2004.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2006
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ε. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ

F
Αριθμ. 244134
(4)
Έγκριση τροποποίησης και συμπλήρωσης του Κα−
νονισμού Κατάστασης Προσωπικού του Οργανι−
σμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)
– Ν.Π.Ι.Δ.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 8 παρ. 2 περ. α΄, 12 περ. γ΄, και 14 πα−
ράγρ. 15 του ν. 1790/1988 (ΦΕΚ Α΄ 134) «Οργάνωση και
Λειτουργία Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλί−
σεων (ΕΛ.Γ.Α.) και άλλες διατάξεις».
β) Του άρθρου 7 παρ. 1 του ν. 2945/2001 (ΦΕΚ Α΄
223).
γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε
με άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/9.1/2/6139/23.3.2004 (ΦΕΚ Β΄ 527)
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσω−
τερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανά−
θεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».
3. Την υπ’ αριθμ. 287819/10.8.2005 (ΦΕΚ Β΄ 1163) κοινή
υπουργική απόφαση «Έγκριση Κανονισμού Κατάστα−
σης Προσωπικού του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών
Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) – Ν.Π.Ι.Δ.».
4. Την υπ’ αριθμ. 181/1.12.2005 απόφαση του Διοικη−
τικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α., που μας διαβιβάστηκε
με το υπ’ αριθμ. 22398/7.12.2005 έγγραφο του ιδίου
Οργανισμού.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπο−
λογισμού του ΕΛ.Γ.Α. και του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την τροποποίηση και συμπλήρωση
του Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού του ΕΛ.Γ.Α.,
που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 287819/10.8.2005 κοινή
υπουργική απόφαση, ως ακολούθως:
Άρθρο μόνο
Α. Το δεύτερο εδάφιο της περ. β΄ της παραγρ. 1 του
άρθρου 8, αντικαθίσταται ως εξής:
«Έναν πάρεδρο ή δικαστικό αντιπρόσωπο του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους, ως Πρόεδρο, που υποδεικνύ−
εται με τον αναπληρωτή του, από τον Πρόεδρο του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, μετά από σχετικό
αίτημα του Προέδρου του ΕΛ.Γ.Α.».
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Β. Μετά την παράγραφο 11 του άρθρου 40 προστίθεται
νέα παράγραφος 12, που έχει ως εξής:
«12. Τους Προϊσταμένους των Γραφείων του Κέντρου
Μετεωρολογικών Εφαρμογών καθώς και των Γραφεί−
ων που συνιστώνται σύμφωνα με τις διατάξεις της
παραγράφου 2 του άρθρου 19 του Κανονισμού Ορ−
γανωτικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας των Υπηρε−
σιών του ΕΛ.Γ.Α., που προστέθηκε με την υπ’ αριθμ.
301861/15.9.2005 (ΦΕΚ Β΄ 1303) κοινή υπουργική από−
φαση, ορίζει ο Πρόεδρος από τους υπαλλήλους που
υπηρετούν στο Κέντρο Μετεωρολογικών Εφαρμογών
και στα Τμήματα που θα διαρθρωθούν σε Γραφεία
αντίστοιχα.».
Γ. Η παράγραφος 12 του άρθρου 40 αναριθμείται σε
παράγραφο 13.
2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 287819/10.8.2005
κοινή υπουργική απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2006
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ

F
Αριθμ. 243983/1127
(5)
Απαγόρευση εμπορίας σπόρων προς σπορά γενετικά
τροποποιημένων υβριδίων αραβοσίτου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 16 του ν. 1564/1985 «Οργάνωση πα−
ραγωγής και εμπορίας του πολλαπλασιαστικού υλικού
φυτικών ειδών» (Α 164), όπως τροποποιήθηκε και συ−
μπληρώθηκε με το άρθρο 2, παρ. 10 του ν. 2040/1992
«Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας
και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες δια−
τάξεις» (Α 70) και το άρθρο 5 του ν. 2325/1995 «Τροπο−
ποίηση διατάξεων του ν. 1564/1985 και άλλες διατάξεις»
(Α 153).
β) Του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως η Νομο−
θεσία αυτή κωδικοποιήθηκε και τέθηκε σε ισχύ με το
π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98).
γ) Της υπ’ αριθμ. 341561/2645/25.2.2000 απόφασης του
Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υφυπουργού Γε−
ωργίας «Γενικός Τεχνικός Κανονισμός Αποδοχής Ποι−
κιλιών Καλλιεργούμενων Γεωργικών Ειδών» (Β 443) και
ιδίως το άρθρο 17 αυτής.
δ) Της Οδηγίας 2002/53/ΕΚ του Συμβουλίου της 13ης
Ιουνίου 2002 «Περί του κοινού καταλόγου ποικιλιών καλ−
λιεργούμενων φυτικών ειδών» (L 193/20.7.2002).
ε) Της υπ’ αριθμ. 38639/2017/21.9.2005 απόφασης
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανά−
πτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων
Έργων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και
των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών,

Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
«Καθορισμός μέτρων και όρων για τη σκόπιμη ελευ−
θέρωση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στο
περιβάλλον σε συμμόρφωση με της διατάξεις της
Οδηγίας 2001/18», και ιδίως την παράγραφο 2 του
άρθρου 26.
στ) Της υπ’ αριθμ. Y132/11.10.2004 απόφασης του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό»
(Β 1533).
2. Την ανάγκη πλήρους και αποτελεσματικής εφαρ−
μογής των αρχών της προφύλαξης και πρόληψης και
το γεγονός ότι οι αρμόδιες Αρχές πρέπει να διαθέτουν,
στην περίπτωση ευαίσθητων και αμφιλεγόμενων φακέ−
λων που περιλαμβάνουν πολύπλοκα στοιχεία, αρκετό
περιθώριο εκτιμήσεως και ικανή προθεσμία προκειμέ−
νου να αξιολογήσουν με επιστημονικά κριτήρια όλα τα
δεδομένα.
3. Τα επαναξιολογηθέντα επιστημονικά δεδομένα που
μέχρι σήμερα διατίθενται από επίσημους φορείς, ιδίως
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ερευνητικά ιδρύματα
κ.ά., καθώς και από την ελληνική και διεθνή επιστημο−
νική βιβλιογραφία, τα οποία επιβεβαιώνουν την άμεση
επικινδυνότητα που προκύπτει για το περιβάλλον και
ενδεχομένως για την υγεία από την κυκλοφορία σπό−
ρων υβριδίων αραβοσίτου τα οποία φέρουν τη γενετι−
κή τροποποίηση ΜΟΝ810 και ιδίως ως προς τους εξής
άμεσους κινδύνους:
(α) Την εκδήλωση ανεπιθύμητης ανθεκτικότητας στα
πλέον βλαβερά λεπιδόπτερα που προσβάλλουν τις καλ−
λιεργούμενες στην Ελλάδα ποικιλίες/υβρίδια συμβατικού
και βιολογικού αραβοσίτου καθώς και βαμβακιού.
(β) Τη διαταραχή της βιοποικιλότητας της μικροπα−
νίδας της χώρας, με ειδικότερη δυσμενή επίδραση επί
ορισμένων ειδών εντόμων−μη στόχων της συγκεκριμέ−
νης τροποποίησης.
(γ) Την αυξημένη μεταφορά γύρης επί των καλλιερ−
γούμενων στην Ελλάδα ποικιλιών/υβριδίων συμβατικού
και βιολογικού αραβοσίτου, λόγω του συνδυασμού της
ιδιαίτερα ανεπτυγμένης μελισσοκομίας στη χώρα με
τον μικροτεμαχισμό και το διάσπαρτο των ελληνικών
γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
4. Ότι η εισαγωγή στη χώρα γενετικά τροποποιημέ−
νων οργανισμών πρέπει να γίνεται χωρίς την πρόκληση
ζημιάς των νομίμων δικαιωμάτων στις προϋπάρχουσες
αγροτικές δραστηριότητες και χωρίς να επιφέρουν σε
αυτές την υποχρέωση να τροποποιήσουν ή να προσαρ−
μόσουν τις συνήθεις εφαρμοζόμενες τεχνικές καλλιέρ−
γειας και εκτροφής.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
Απαγορεύεται, από τη δημοσίευση της παρούσας από−
φασης, για χρονικό διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών, η
εμπορία στη Χώρα σπόρων προς σπορά των γενετικά
τροποποιημένων υβριδίων αραβοσίτου τα οποία φέρουν
τη γενετική τροποποίηση MON810, και τα οποία αναφέ−
ρονται στον παρακάτω Πίνακα.
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ΠΙΝΑΚΑΣ
Γενετικά τροποποιημένα υβρίδια αραβοσίτου από το
13ο Συμπλήρωμα (OJ C232A/17.9.2004) της 22ης Πλήρους
Έκδοσης και το 6ο Συμπλήρωμα (OJ C334 A/30.12.2005)
της 23ης Πλήρους Έκδοσης, του Κοινού Καταλόγου ποι−
κιλιών φυτικών ειδών.
α/α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ΥΒΡΙΔΙΟ
ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ
Aliacan BT
Aristis BT
Bolsa
Campero BT
Cuartal BT
DK 513
DKC 6550
DKC 6575
Elgina
Gambier BT
Jaral BT
Levina
Novelis
Olimpica
PR 32P76
PR 33P76
Protect

α/α
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ΥΒΡΙΔΙΟ
ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ
Bacila
DKC4442YG
DKC5784YG
DKC6041YG
Foggia
Helen BT
PR32R43
PR32W04
PR34N44
PR36R11
Riglos BT
SF1035T
SF1036T
SF1112T

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2006
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛ. ΚΟΝΤΟΣ

F
Αριθμ. Υ10β/Γ.Π.130569/05
(6)
Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης των υπαλ−
λήλων του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για το Α΄ εξά−
μηνο του 2006.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3205/2003 αρθ. 16.
2. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης των υπαλ−
λήλων που υπηρετούν στα τμήματα Διοικητικού, Οικονο−
μικής Διαχείρισης, Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Γιατρών
− Πολιτών και Γραμματείας του Ιατρικού Συλλόγου Αθη−
νών, λόγω των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών.
3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή θα προκλη−
θεί δαπάνη ύψους είκοσι επτά χιλιάδες ευρώ (27.000
€) η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις τρέχοντος
οικονομικού έτους.
4. Το υπ’ αριθμ. 22930/28.11.2005 έγγραφο του Ιατρικού
Συλλόγου Αθηνών, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση δεκαεπτά
(17) υπαλλήλων που απασχολούνται στα τμήματα Δι−
οικητικού, Οικονομικής Διαχείρισης, Διεκπεραίωσης
Υποθέσεων Γιατρών − Πολιτών και Γραμματείας του
Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και θα εργασθούν μέχρι
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πέντε χιλιάδες εννιακόσιες εβδομήντα έξι (5.976) ώρες
συνολικά για υπερωριακή απογευματινή εργασία από
1.1.2006 έως 30.6.2006.
Οι λόγοι που επιβάλλουν την υπερωριακή εργασία
των ανωτέρω υπαλλήλων είναι η υποχρεωτική παρου−
σία των υπαλλήλων σε Συμβούλια και Επιτροπές τις
απογευματινές ώρες για την προετοιμασία και κάλυψη
των συνεδριάσεων του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμ−
βουλίου και των θεσμοθετημένων επιτροπών εργασίας
για την εφαρμογή του π.δ. 84/2001.
Η υπερωριακή απασχόληση των παραπάνω υπαλλή−
λων θα πραγματοποιείται από Δευτέρα έως και Παρα−
σκευή και τις ώρες από 2.30 μ.μ. έως 8.30 μ.μ.
Η κατανομή των ωρών εργασίας καθώς και ο ορισμός
των υπευθύνων για την παρακολούθηση και τον έλεγχο
της πραγματοποιηθείσας υπερωριακής απασχόλησης,
θα οριστούν με απόφαση του Προέδρου του Ιατρικού
Συλλόγου Αθηνών.
Η δαπάνη που προκύπτει από την ανωτέρω υπερωρια−
κή απασχόληση δεν υπερβαίνει το ύψος της εγγεγραμ−
μένης πίστωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2006 του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
Η απόφαση αυτή ισχύει ένα μήνα πριν τη δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Aθήνα, 27 Ιανουαρίου 2006
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ

F
Αριθμ. 244655
(7)
Συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας Επεί−
γουσας Επέμβασης για την αντιμετώπιση της γρί−
πης των πτηνών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Την παρ. 2 της υπ’ αριθμ. 251455/17.1.2006 κοινής
απόφασης των Υπουργών Εσωτ., Δημόσιας Διοίκησης
& Αποκέντρωσης, Οικονομίας & Οικονομικών, Εθνικής
Άμυνας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Πρόληψη
και αντιμετώπιση της γρίπης των πτηνών» (Β31).
2) Τις υπηρεσιακές ανάγκες, αποφασίζουμε:
1. Συγκροτούμε Ομάδα Εργασίας Επείγουσας Επέμ−
βασης για τη γρίπη των πτηνών που αποτελείται από
τους:
α) Παναγιώτη Τριανταφύλλου, υπάλληλο του κλάδου
ΠΕ3 Κτηνιατρικού με βαθμό Α΄, της Διεύθυνσης Υγείας
Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τρο−
φίμων.
β) Ιωάννη Δήμα, Κτηνίατρο της Διεύθυνσης Κτηνια−
τρικής της Ν.Α. Δυτικής Αττικής.
γ) Ιωάννα Γεωργοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια της
Κτηνιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης.
2. Σε περίπτωση που τυχόν θα εμφανισθεί εστία γρί−
πης των πτηνών, στην Ομάδα Εργασίας θα συμμετέχουν
ακόμη, ανάλογα με την περιοχή εμφάνισης της γρίπης,
οι ακόλουθοι Κτηνίατροι:
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α) Για την περιοχή Δυτικής, Κεντρικής & Ανατ. Μακε−
δονίας και Θράκης:
αα. Λάμπρος Παντούλας Αν/χης του ΙΙΙ ΤΑΞΥΠ.
ββ. Γεώργιος Εμμανουήλ, Τ/χης του Γ ΚΝΟ.
γγ. Συμεών Καρολίδης, Τ/χης του Γ ΚΝΟ.
δδ. Ιωάννης Βαγιάτης, Τ/χης του Γ ΚΝΟ.
εε. Βασίλειος Παράσχος, Τ/χης του Γ ΚΝΟ.
στστ. Κωνσταντίνος Καψάλης, Τ/χης του 424 ΓΣΝ.
ζζ. Ευστάθιος Χρόνης, Λ/γος του ΙΙΙ ΤΑΞΥΠ.
β. Για την περιοχή Ηπείρου, Στερεάς Ελλάδας και
Θεσσαλίας:
αα. Δημήτριος Καραγεωργούδης, Προϊστάμενος Κτη−
νιατρικού Εργαστηρίου Λάρισας.
ββ. Δημήτριος Μπουλετής, Προϊστάμενος της Διεύ−
θυνσης Κτηνιατρικής της Ν.Α. Λάρισας.
γγ. Θωμάς Μπατζηλιώτης, Προϊστάμενος Τμήματος
ΚΔΥ της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Ν.Α. Λάρισας.
δδ. Βασίλειος Παράσχου, Λ/γος του ΚΕΝΟΚ.
εε. Χρήστος Χονδροδίνης, Λ/γος του ΚΕΝΟΚ.
στστ. Χρήστος Μπαζιώτης, Λ/γος του ΚΕΝΟΚ.
ζζ. Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, Λ/γος του ΚΕΝΟΚ.
γ. Για την περιοχή Πελοποννήσου και Νησιωτικής Ελ−
λάδας:
αα. Νικόλαος Κοντογιάννης, Α/νχης του ΚΒΙΕΣ.
ββ. Δημήτριος Αρσενίου, Α/νχης του ΑΣΔΥΣ.
γγ. Γρηγόριος Κυριακίδης, Α/νχης του ΔΥΒ/ΔΥΓ.
δδ. Δημήτριος Χατζόπουλος, Α/νχης του ΚΒΙΕΣ.
εε. Κωνσταντίνος Παπανώτας, Τ/χης του ΑΣΔΥΣ.
στστ. Δημόκριτος Ρουκάς, Τ/χης του ΚΒΙΕΣ.
ζζ. Φίλιππος Γκουμάς, του ΚΒΙΕΣ (ΣΕΥ εκπαιδευόμε−
νος).
3. Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι η άμεση μετάβα−
σή της με κάθε πρόσφορο μέσο σε πιθανή εστία της
γρίπης των πτηνών, με σκοπό τη διερεύνησή της και
τη γνωμοδότησή της για τη λήψη των ενδεικνυόμενων
μέτρων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Aθήνα, 26 Ιανουαρίου 2006
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ε. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ

F
Αριθμ. 126699/05
(8)
Αντικατάσταση μέλους της ειδικής νομοπαρασκευα−
στικής επιτροπής για την επεξεργασία και εισήγηση
των αναγκαίων νομοθετικών μέτρων, που αφορούν
τον τρόπο διοίκησης των δικαστηρίων, την κατά−
σταση των δικαστικών λειτουργών και άλλα σχετι−
κά θέματα.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Την υπ’ αριθμ. 19757/18.3.2005 (ΦΕΚ Β΄401) απόφαση
του Υπουργού Δικαιοσύνης σύστασης της ανωτέρω επι−
τροπής, όπως αντικαταστάθηκε και παρατάθηκε με τις
υπ’ αριθμ. 67619/22.7.2005 (ΦΕΚ Β΄1072), 76094/9.8.2005
(ΦΕΚ Β΄1179), 98637/17.10.2005 (ΦΕΚ Β΄1474) και 126683/
22.12.2005 όμοιες.
2) Την ανάγκη αντικατάστασης μέλους της ανωτέρω
επιτροπής.
3) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας

απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προ−
ϋπολογισμού του ΤΑΧΔΙΚ, αποφασίζουμε:
Την αντικατάσταση του μέλους της ανωτέρω ειδι−
κής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής Αχιλλέα Ζήση,
Προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων με
τον Παναγιώτη Αθανασόπουλο, Πρόεδρο της Ένωσης
Δικαστών και Εισαγγελέων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Aθήνα, 18 Ιανουαρίου 2006
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

F
Αριθμ. 9311
(9)
Συμπλήρωση και τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 56568/
28.5.2004 απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης «Με−
ταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δικαιοσύνης
στο Γενικό Γραμματέα, στους Προϊσταμένους Γενι−
κών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της
Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης
και στους Προϊσταμένους των περιφερειακών υπη−
ρεσιών αυτού» (ΦΕΚ 842 Β΄) όπως αυτή έχει τροπο−
ποιηθεί και συμπληρωθεί με τις υπ’ αριθμ. 82834/
2005 (ΦΕΚ 1304 Β΄) και 101266/24.10.2005 (ΦΕΚ 1490
Β΄) όμοιες.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 54 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) «Κώδι−
κας νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα».
β) Του π. δ/τος 36/2000 (ΦΕΚ 29 Α) «Οργανισμός
Υπουργείου Δικαιοσύνης».
2. Την υπ’ αριθμ. 56568/28.5.2004 (ΦΕΚ 842 Α΄) απόφαση
του Υπουργού Δικαιοσύνης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
του Υπουργού Δικαιοσύνης στο Γενικό Γραμματέα, τους
Γενικούς Διευθυντές, τους Διευθυντές, τους Προϊσταμέ−
νους Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργεί−
ου Δικαιοσύνης και τους Προϊσταμένους των περιφερει−
ακών υπηρεσιών αυτού».
3. Την υπ’ αριθμ. 82834/2005 (ΦΕΚ 1304 Β΄) απόφαση του
Υπουργού Δικαιοσύνης «Τροποποίηση και συμπλήρωση
της υπ’ αριθμ. 56568/28.5.2004 (Β΄842) απόφασης..».
4. Την υπ’ αριθμ. 101266/2005 (ΦΕΚ 1490 Β΄) απόφαση
του Υπουργού Δικαιοσύνης, «Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ.
56568/28.5.2004 απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύ−
νης…».
5. Την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης και απο−
δοτικής λειτουργίας των Υπηρεσιών του Υπουργείου
Δικαιοσύνης και της ταχείας διεκπεραίωσης των υπο−
θέσεων που ανατίθενται σε αυτές.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την συμπλήρωση και τροποποίηση της υπ’ αριθμ.
56568/28.5.2004 απόφασής μας, όπως ισχύει, ως ακο−
λούθως:
Α. Στο τέλος της παραγράφου 51 του άρθρου 1 προ−
στίθεται εδάφιο δεύτερο ως ακολούθως:
β) «Τις αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων και έγκρι−

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
σης πιστώσεων για πρόσθετες αποδοχές (υπερωρίες,
νυχτερινά, εξαιρέσιμα, εργασία πλέον του πενθημέρου
την εβδομάδα), του προσωπικού των Καταστημάτων
Κράτησης, από τον τακτικό προϋπολογισμό από του
ποσού 45.001,00 ευρώ και άνω.».
Στο τέλος της παραγράφου 54 του άρθρου 1 προστί−
θεται εδάφιο δεύτερο ως ακολούθως:
β) «Τις αποφάσεις έγκρισης των πρακτικών διενέργειας
διαγωνισμών των Καταστημάτων Κράτησης από του
ποσού των 100.001,00 ευρώ και άνω.».
Β. Η παράγραφος 40 του άρθρου 3 συμπληρώνεται
ως ακολούθως:
Τις πράξεις έγκρισης πιστώσεων «και έκδοσης χρη−
ματικών ενταλμάτων προπληρωμής» από τον τακτικό
προϋπολογισμό για αρτοτροφοδοσία κρατουμένων και
προσωπικού Καταστημάτων Κράτησης καθώς και καυσί−
μων για παρασκευή συσσιτίου από του ποσού που απαι−
τείται η διενέργεια τακτικού διαγωνισμού και άνω.
Στο τέλος της παραγράφου 42 του άρθρου 3 προστί−
θεται εδάφιο δεύτερο ως ακολούθως:
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«β) Τις εντολές για έκδοση χρηματικών ενταλμάτων
προπληρωμής για προμήθεια καυσίμων θέρμανσης,
φαρμάκων και υγειονομικού υλικού, για τις ανάγκες
των κρατουμένων των Καταστημάτων Κράτησης από
του ποσού των 10.001,00 ευρώ μέχρι του ποσού των
20.000,00 ευρώ».
Γ. Στο τέλος της παραγράφου 34 του άρθρου 4 προ−
στίθεται εδάφιο δεύτερο ως ακολούθως:
«β) Τις εντολές για έκδοση χρηματικών ενταλμάτων
προπληρωμής για προμήθεια καυσίμων θέρμανσης,
φαρμάκων και υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των
κρατουμένων των Καταστημάτων Κράτησης μέχρι του
ποσού των 10.000,00 ευρώ».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Aθήνα, 26 Ιανουαρίου 2006
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ
ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ

ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ÐÙËÇÓÇÓ Ö.Å.Ê.
ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - Âáó. ¼ëãáò 227
ÐÅÉÑÁÉÁÓ - Åõñéðßäïõ 63
ÐÁÔÑÁ - Êïñßíèïõ 327

(2310) 423 956
(210) 413 5228
(2610) 638 109
(2610) 638 110
(26510) 87215
(25310) 22 858

ÉÙÁÍÍÉÍÁ - ÄéïéêçôÞñéï
ÊÏÌÏÔÇÍÇ - Äçìïêñáôßáò 1

ËÁÑÉÓÁ - ÄéïéêçôÞñéï
ÊÅÑÊÕÑÁ - ÓáìáñÜ 13

(2410) 597449
(26610) 89 122
(26610) 89 105
(2810) 300 781
(22510) 46 654
(22510) 47 533

ÇÑÁÊËÅÉÏ - ÐåäéÜäïò 2
ËÅÓÂÏÓ - Ðë.Êùíóôáíôéíïõðüëåùò 1

ÔÉÌÇ ÐÙËÇÓÇÓ ÖÕËËÙÍ ÅÖÇÌÅÑÉÄÏÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ
Óå Ýíôõðç ìïñöÞ:
• Ãéá ôá ÖÅÊ áðü 1 ìÝ÷ñé 16 óåëßäåò óå 1 euro, ðñïóáõîáíüìåíç êáôÜ 0,20 euro ãéá êÜèå åðéðëÝïí ïêôáóÝëéäï Þ ìÝñïò áõôïý.
• Ãéá ôá öùôïáíôßãñáöá ÖÅÊ óå 0,15 euro áíÜ óåëßäá.
Óå ìïñöÞ CD:
Ôåý÷ïò
A~
Á
Á´
Â’
B~
Â´
Ã´
Ä´
Ä~

Ðåñßïäïò
ÅôÞóéï
3ìçíéáßï
Ìçíéáßï
ÅôÞóéï
3ìçíéáßï
Ìçíéáßï
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
3ìçíéáßï

ÅURO
150
40
15
300
80
30
50
220
60

Ôåý÷ïò
Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí
Í.Ð.Ä.Ä.
ÐáñÜñôçìá
ÅìðïñéêÞò êáé Béïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò
ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí
Á.Å. & Å.Ð.Å

Ðåñßïäïò
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
Åâäïìáäéáßï
Ìçíéáßï

ÅURO
50
50
50
100
5
200
5
100

• Ç ôéìÞ ðþëçóçò ìåìïíùìÝíùí Ö.Å.Ê óå ìïñöÞ cd-rom áðü åêåßíá ðïõ äéáôßèåíôáé óå çëåêôñïíéêÞ ìïñöÞ êáé ìÝ÷ñé 100 óåëßäåò óå 5 euro ðñïóáõîáíüìåíç êáôÜ 1 euro áíÜ 50
óåëßäåò.
• Ç ôéìÞ ðþëçóçò óå ìïñöÞ cd-rom äçìïóéåõìÜôùí ìéáò åôáéñåßáò óôï ôåý÷ïò Á.Å. êáé Å.Ð.Å. óå 5 euro áíÜ Ýôïò.

ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÊÁÉ ÁÐÏÓÔÏËÇ Ö.Å.Ê. : ôçëåöùíéêÜ : 210 - 4071010, fax : 210 - 4071010 internet : http://www.et.gr.

ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ Ö.Å.Ê.
Óå Ýíôõðç ìïñöÞ
Á~ (Íüìïé, Ð.Ä., ÓõìâÜóåéò êôë.)
Â~ (ÕðïõñãéêÝò áðïöÜóåéò êôë.)
Ã~ (Äéïñéóìïß, áðïëýóåéò êôë. Äçì. ÕðáëëÞëùí)
Ä~ (Áðáëëïôñéþóåéò, ðïëåïäïìßá êôë.)
Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí êáé ÓõìâÜóåùí (Ô.Á.Ð.Ó.)
Í.Ð.Ä.Ä. (Äéïñéóìïß êôë. ðñïóùðéêïý Í.Ð.Ä.Ä.)
ÐáñÜñôçìá (Ðñïêçñýîåéò èÝóåùí ÄÅÐ êôë.)
Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïì/êÞò Éäéïêôçóßáò (Ä.Å.Â.É.)
ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ (Á.Å.Ä.)
Áíùíýìùí Åôáéñåéþí & Å.Ð.Å.
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí (Ä.Ä.Ó.)
Ðñþôï (A´), Äåýôåñï (Â´) êáé ÔÝôáñôï (Ä´)

Áðü ôï Internet

225 6
320 6
65 6
320 6
160 6
65 6
33 6
65 6
10 6
2.250 6
225 6
_

190 6
225 6
ÄÙÑÅÁÍ
160 6
95 6
ÄÙÑÅÁÍ
ÄÙÑÅÁÍ
33 6
ÄÙÑÅÁÍ
645 6
95 6
450 6

• Ôï ôåý÷ïò ôïõ ÁÓÅÐ (Ýíôõðç ìïñöÞ) èá áðïóôÝëëåôáé óå óõíäñïìçôÝò ìå ôçí åðéâÜñõíóç ôùí 70 euro, ðïóü ôï ïðïßï áöïñÜ ôá÷õäñïìéêÜ Ýîïäá.
• Ãéá ôçí ðáñï÷Þ äéêáéþìáôïò çëåêôñïíéêÞò ðñüóâáóçò óå Ö.Å.Ê. ðñïçãïõìÝíùí åôþí êáé óõãêåêñéìÝíá óôá ôåý÷ç Á´, Â´, Ä´, Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí &
ÓõìâÜóåùí, Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò Äéáêçñýîåùí, Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí êáé Á.Å. & Å.Ð.Å., ç ôéìÞ ðñïóáõîÜíåôáé ðÝñáí ôïõ ðïóïý
ôçò åôÞóéáò óõíäñïìÞò Ýôïõò 2006, êáôÜ 40 euro áíÜ Ýôïò ðáëáéüôçôáò êáé áíÜ ôåý÷ïò.
* Ïé óõíäñïìÝò ôïõ åóùôåñéêïý ðñïðëçñþíïíôáé óôéò ÄÏÕ (ôï ðïóü óõíäñïìÞò êáôáâÜëëåôáé óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 2531 êáé ôï ðïóü õðÝñ ÔÁÐÅÔ (5% ôïõ
ðïóïý ôçò óõíäñïìÞò) óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 3512).Ôï ðñùôüôõðï áðïäåéêôéêü åßóðñáîçò (äéðëüôõðï) èá ðñÝðåé íá áðïóôÝëëåôáé Þ íá êáôáôßèåôáé óôçí
áñìüäéá Õðçñåóßá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ.
* Ç ðëçñùìÞ ôïõ õðÝñ ÔÁÐÅÔ ðïóïóôïý ðïõ áíôéóôïé÷åß óå óõíäñïìÝò, åéóðñÜôôåôáé êáé áðü ôéò ÄÏÕ.
* Ïé óõíäñïìçôÝò ôïõ åîùôåñéêïý Ý÷ïõí ôç äõíáôüôçôá ëÞøçò ôùí äçìïóéåõìÜôùí ìÝóù internet, ìå ôçí êáôáâïëÞ ôùí áíôßóôïé÷ùí ðïóþí óõíäñïìÞò êáé ÔÁÐÅÔ .
* Ïé Íïìáñ÷éáêÝò ÁõôïäéïéêÞóåéò, ïé ÄÞìïé, ïé Êïéíüôçôåò ùò êáé ïé åðé÷åéñÞóåéò áõôþí ðëçñþíïõí ôï ìéóü ÷ñçìáôéêü ðïóü ôçò óõíäñïìÞò êáé ïëüêëçñï ôï ðïóü õðÝñ
ôïõ ÔÁÐÅÔ.
* Ç óõíäñïìÞ éó÷ýåé ãéá Ýíá çìåñïëïãéáêü Ýôïò. Äåí åããñÜöïíôáé óõíäñïìçôÝò ãéá ìéêñüôåñï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá.
* Ç åããñáöÞ Þ áíáíÝùóç ôçò óõíäñïìÞò ðñáãìáôïðïéåßôáé ôï áñãüôåñï ìÝ÷ñé ôçí 31çí Äåêåìâñßïõ êÜèå Ýôïõò.
* Áíôßãñáöá äéðëïôýðùí, ôá÷õäñïìéêÝò åðéôáãÝò êáé ÷ñçìáôéêÜ ãñáììÜôéá äåí ãßíïíôáé äåêôÜ.
Ðëçñïöïñßåò Á.Å. - Å.Ð.Å. êáé ëïéðþí Ö.Å.Ê.: 210 527 9000
Öùôïáíôßãñáöá ðáëáéþí ÖÅÊ - ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ - ÌÁÑÍÇ 8 - Ôçë. (210)8220885 - 8222924
ÄùñåÜí äéÜèåóç ôåý÷ïõò Ðñïêçñýîåùí ÁÓÅÐ áðïêëåéóôéêÜ áðü ÌÜñíç 8 & ÐåñéöåñåéáêÜ Ãñáöåßá
ÄùñåÜí áíÜãíùóç äçìïóéåõìÜôùí ôåý÷ïõò Á´ áðü ôçí éóôïóåëßäá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ

Ïé õðçñåóßåò åîõðçñÝôçóçò ôùí ðïëéôþí ëåéôïõñãïýí êáèçìåñéíÜ áðü 08.00~ Ýùò 13.00~

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster@et.gr

